KATA PENGANTAR
Segala

puji

serta

syukur

kepada

Allah

SWT

yang

telah

menganugrahkan berbagai kenikmatan dan keridhoan-Nya kepada peniliti,
sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “SIDE TABLE
DENGAN MATERIAL LIMBAH KAYU DAN BESI”. Tugas Akhir ini disusun
sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu
pada program studi Desain Produk di Universitas Mercu Buana.
Dalam penulisan Tugas Akhir, Penulis menyadari dalam penulisan
ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam
kesempatan ini penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada:
1.

Alm. Bapak Maman Suparman terima kasih atas segala kasih
sayang, Do’a, dukungan, semangat, dan pesanya untuk saya,
walaupun tidak disamping sayahingga skripsi ini selesai, akan
tetapi pesanmu selalu terngiang didalam pikiran saya sehingga
saya mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dan,

2.

Ibu Arnon Sulastri terima kasih atas kasih sayang, Do’a, dukungan
dan semangatnya untuk saya hingga Tugas Akhir ini selesai. Tiada
tara semua yang telah diberikan kepada saya, mungkin ucapan
terima kasih tidak bisa membalas semuanya. Hanya kasih sayang
dan do’a saya yang akan selalu ada untuk Bapak dan Ibu.

3.

Bapak Irwan Widodo, S.Ds., M.Ds., selaku Dosen pembimbing
yang telah memberikan arahan, kritik dan saranyanya kepada saya.
Terima Kasih atas waktu dan kesabarannya dalam membimbing,
sehingga membatu proses penyelesaian Tugas Akhir.

4.

Bapak Hadi Soedarwanto, ST., M.Ds., selaku Ketua Program Studi
Desain Produk

5.

Para Dosen Desain Produk dan seluruh staff serta jajarannya yang
tidak dapa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala
dukungan, pengalaman dan ilmu yang telah diberikan.
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6.

Bapak Herman, sebagai adik dari Bapak yang sudah membantu
saya.

7.

Bapak Arnis Martin, sebagai adik dari Ibu yang sudah membantu
saya.

8.

Adik Ranti Ranhmatunnisa dan Adik Islah Shalahuddin yang
menjadi motivasi saya untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir ini.

9.

Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang
telah

membantu

penulis

selama

menjalani

perkuliahan

di

Universitas Mercu Buana hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini.
Semoga Allah SWT membalas dan memberikan keberkahan atas
segala kontribusi, bantuan dan semangat yang diberikan. Semoga dengan
adanya Tigas Akhir ini dapat memberikan masukan dan manfaat untuk
penulis dan pembaca.
Jakarta, 30 Agustus 2019

Wahid Maulidana
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